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Veilednings rutiner og saksgang ved STI. 
 

Senter for Tidlig Intervensjon (STI) yter veiledning til barnehageansatte og foreldre og 

knyttes opp mot enkeltbarn. Målgruppen er barn med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser 

og autismespekter diagnoser.  

Veiledningen blir gitt ut fra de teknikker, innhold samt forskningsgrunnlaget som 

ligger innen anvendt atferds analytisk (ABA) forskning internasjonalt. En av grunnpilarene i 

tidlig effektiv opplæring av barn med utviklingsforstyrrelser er intensitet. Effekten av 

opplæring ser ut til å øke drastisk når opplæring gis fra 20 timer og oppover. Det er derfor 

viktig at barnets vedtakstimer brukes til målrettet opplæring. 

Veiledningen som gis fra STI, vil avhenge av innsats i barnehagen. Det vil si at 

barnehager som benytter barnas ressurser til opplæring, får veiledning gitt etter de 

retningslinjene beskrevet nedenfor. Dersom ressurser i barnehagen benyttes annerledes, vil 

veiledningen harmoniseres med tid brukt på målrettet virksomhet knyttet opp mot barna.  

 

Saksgang når barnet trenger spesialpedagogisk hjelp; 

 

 Det er barnehagen som melder fra til pedagogisk psykologisk team (PPT) om at de har 

barn som de er bekymret for. PPT går så inn med tester og kartlegging av barnets 

ferdighetsnivå, hvis PPT er bekymret for barnets utvikling får barnet en sakkyndig vurdering 

hvor de anbefaler spesialpedagogisk opplæring.  

Bydelen, barnehagen og foreldrene skriver da en søknad til STI om spesialpedagogisk 

hjelp, hvor de legger ved sakkyndigvurdering og enkeltvedtak fra bydelen om antall timer 

barnet har fått tildel. STI tar så inn saken eller avslår saken ut ifra kapasitet. Bydelen fatter så 

et vedtak og spesialpedagogisk hjelp fra STI. STI gir oppstart i saken med en gang vedtaket er 

mottatt.  

Bydelen er ansvarlig for den spesialpedagogiske planen og STI har de 

spesialpedagogiske opplæringsmålene. Bydelen fatter vedtak på de spesialpedagogiske 

opplæringstimene, og STIs oppgave er å sørge for at disse blir brukt til målrettet opplæring.  

 

Skisse over veiledningsforløp; 

 

Oppstart; 

Koordinator fordeler sakene til fagkonsulentene når vedtak fra bydelen foreligger. 

Fagkonsulenten tar så kontakt med barnehagens styrer for å avtale tidspunkt for observasjon 

av barnet. Observasjon av barnet kan variere fra sak til sak. Det er i den forbindelse også lurt 

å ta kontakt med foreldrene. Det avtales en tid for oppstart og fagkonsulenten innkaller til 

oppstartsmøte, der blir det avtalt tid for ukentlig veiledningstidspunkt og foreldrenes 

medvirkning.  

 

1 – 3. måned; 
Fagkonsulenten skal i løpet av de neste 14. dager ta en MAF, CARS og SMARQ 

forsterkerkartlegging. Fagkonsulenten skal videre gi trener/personalet opplæring i ulike 

teknikker for å jobbe med barnet, trenerferdigheter, samt gi en innføring i bruk av permen. 

Opplæringsmålene skal utarbeides i samarbeid med foreldrene, og kopi skal sendes til 

foreldre, barnehage, bydelens fagsenter og PPT. 
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3. måned; 

Fagkonsulenten innkaller til et evalueringsmøte med de involverte partene og evaluer tilbudet 

så langt. Fagkonsulenten presenterer og går igjennom de spesialpedagogiske 

opplæringsmålene. 

 

6. måned - Halvårsevaluering; 

Fagkonsulenten skal innkalle til møte hvor man gjennomgår barnets progresjon og presenterer 

kartleggingene som er gjort samt eventuelle registreringer.  

 

Det første året (185 timer); 

Veiledning blir gitt til alle involverte i opplæringen en gang i uken. Teamet rundt barnet 

evaluerer progresjon og setter nye mål for neste uke. Kvalitetsstandard og MAF oppdateres 

kontinuerlig. Fagkonsulenten skal foreta en ABLLS kartlegging, samt utarbeide en ny 

halvårsrapport og ha et nytt evalueringsmøte med alle involverte og evaluere barnets 

progresjon.  

 

Andre året (185 – 111 timer); 

Veiledningen vil bli gitt etter behov og ut ifra personalstabiliteten i bydelen og barnehagen. 

God kompetanse i barnehagen gjør at hyppige veiledninger i stor grad tar tid fra effektive 

opplæringssituasjoner.  

 

Fra og med tredje året (111 – 71 timer); 

Veiledningen vil bli gitt etter behov og ut ifra personalstabiliteten i bydelen og barnehagen. 

God kompetanse i barnehagen gjør at hyppige veiledninger i stor grad tar tid fra effektive 

opplæringssituasjoner.  

 

Skolestarter; 

Det året barnet er førskolebarn er det viktig å starte tidlig. STI innkaller til et skolemøte hvor 

valg av skole og ulike muligheter blir tatt opp av PPT. 

 

Første skolehalvåret; 

STI følger opp eleven ved behov frem mot jul. 

 

Veiledningsforløpet for de enkelte barna justeres individuelt og har en faglig begrunnelse i 

tråd med det en ser lignende instanser i helseregionene tilbyr.  

 

 

Andre komponenter i veiledningen; 

 

Barnet blir testet ved inntak etter standardiserte tester i forhold til kognitiv og adaptiv 

fungering, dersom dette ikke er utført av en helseregion tidligere. Barnet blir så teste igjen før 

skolestart etter de samme standardiserte testene.  

 

STI sine spesialpedagogiske opplæringsmål er spesielt tilrettelagt for hver enkelt barn, og kan 

sees på som små byggeklosser hvor en ferdighet bygger på den neste, for å sikre at barnet har 

en stabil og god grunnmur. Valg av metodikk er atferds analytisk, men målene er basert på 

kognitiv- og utviklings- teorier på normal utvikling hos barn.  


